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1. Úvod
Strategický plán rozvoje obce je základním rozvojovým
dokumentem, integrujícím procesy územního, komunitního,
finančního a strategického plánování, který formuluje
strategické cíle na určené období a konkretizuje je spolu s
rozvojovými prioritami ve formě opatření a aktivit.
Význam strategického plánování je posílen možností čerpání
podpory ze strukturálních fondů EU a státních rozvojových
programů,
neboť
usnadňuje
identifikaci
klíčových
projektových záměrů ve vazbě na dlouhodobé cíle rozvoje
obce.
Strategický rozvojový dokument je jedním ze základních
dokumentů územního celku obce Nová ves u Světlé, vyjadřující
předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém
horizontu. Strategický rozvojový dokument vychází ze
současného
stavu
veřejných
a
soukromých
aktivit
demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a
ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním úkolem
je sladit zájmy obce, jejích obyvatel a podnikatelských
subjektů tak, aby obec prosperovala jako celek.
Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření
kvalitního prostředí pro lidi v současné době žijící a pracující v
obci. Cílem je, ale i vytvoření kvalitních podmínek pro
udržitelný rozvoj včetně zvyšování počtu obyvatel v obcích.

2. Profil obce Nová Ves u Světlé
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1378. V letech
1869-1920 patřila Broumova Lhota jako osada pod Novou Ves u
Světlé. Samostatnou obcí je od roku 1998, kdy se oddělila od
Světlé. Od 5. dubna 2017 má obec znak a vlajku.
Obec Nová Ves u Světlé se nachází v severovýchodní části
Českomoravské vrchoviny v okresu Havlíčkův Brod (14 km
od Havlíčkova Brodu a asi 3 km od města Světlá nad Sázavou).
Pro Českomoravskou vrchovinu je charakteristický jednotvárný
povrch s malými výškovými rozdíly. Celá tato oblast má dnes
zemědělský charakter. Územím protéká řeka Sázava, do které
vtéká místní potok. Tento místní tok a řeka Sázava modelačně
dotvářejí charakter krajiny, neboť vytvořily místně značně
zahloubené údolí se strmými svahy, čímž oživují jinak
jednotvárný reliéf území.
Přesnou polohu obce vyjadřují údaje o zeměpisné šířce 49°39'
a zeměpisné délce 15°26'. Průměrná nadmořská výška
se udává 445 m n. m. Katastrální území obce měří 759 ha.
Směrem od severu hraničí s katastry obcí Příseka, Pohleď,
Babice, Broumova Lhota, Radostovice, Závidkovice a Světlá
nad Sázavou.
3. Analýza stávajícího stavu
Obec má v současné době 554 obyvatel. O jejím dynamickém
rozvoji svědčí vývoj počtu obyvatel zejména od roku 1980.
Rok
Počet
obyvatel

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
445 574 551 573 684 662 666 531 534 508 430 436 461 512

K obci patří domy v Dobré nad Sázavou, areál ubytovacího
zařízení Radost, samoty Ředkovský mlýn a hájenka v Horních
lesích.

Na území obce Nová Ves u Světlé se nacházejí rybníky – přímo
v obci Horní a Dolní rybník a Říhovka. V blízkosti obce pak
rybníky Dvořákův, Hluboký (také Wagnerův) a dva Zástěrovy
rybníky u rekreačního zařízení Radost.
Obcí Nová Ves u Světlé prochází páteřní komunikace II. třídy
II/150, velké množství místních komunikací a cyklotrasy č. 19
a 4155. Na území obce jsou dvě turistické značené trasy
(červená, žlutá). V obci je zajištěna základní dopravní
obslužnost autobusovými linkami.
V obci se nachází technické zařízení a rozvody:
 elektřiny včetně trafostanic (částečně rozvod proveden
vrchním vedením)
 vodovod s napojením na zásobovací řad z vodní nádrže
Švihov
 plynovod – rozvody STL
 veřejné osvětlení
 metalické telekomunikační kabely
 jednotná kanalizace bez přečištění
 možnost napojení na internet – bezdrátový signál
 místní rozhlas (bezdrátový rozvod)
V obci Nová Ves jsou zařízení k uspokojování základních
potřeb obyvatel:
 Mateřská a základní škola Nová Ves u Světlé
 kulturní dům s víceúčelovým sálem, obecním úřadem,
pohostinstvím (provozovatel Broněk Petrovič), knihovnou
a hasičským klubem
 obchod se smíšeným zbožím (majitel a provozovatel Milan
Hart)
 objekt bývalého lihovaru a čp. 15
 hasičská zbrojnice
 fotbalový veřejně přístupný stadion s kabinami
 hasičské cvičiště
 hřiště s umělým povrchem

 dětské hřiště s herními prvky
 víceúčelové travnaté hřiště (tzv. školní)
 hájenka (vlastnictví Mysliveckého sdružení)
4. Návrhová část
Dlouhodobý rozvoj obce je tvořen čtyřmi hlavními okruhy:
 občanská vybavenost a kvalita života
 doprava a technická infrastruktura
 územní rozvoj
 životní prostředí
OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA
Cílem je zajistit kvalitativně a kvantitativně odpovídající
nabídku veřejných služeb a infrastruktury v oblastech využití
volného času a vzdělávání.
Navrhovaná opatření a aktivity:
 údržba a rozvoj zařízení v majetku obce – zejména
objektů:
o Mateřské a základní školy Nová Ves u Světlé
o kulturního domu s víceúčelovým sálem
o areálu bývalého lihovaru
o hasičské zbrojnice
o hřišť a sportovišť
 přístavba mateřské školy
 realizace komunitního domu s prostory pro obecní úřad a
základní občanskou vybavenost
 zajištění kvalitního zázemí a vybavení pro spolkovou
činnost, obnova materiálně technické základny, podpora
spolkové a sportovní činnosti, podpora práce s mládeží
spolků:
o hasičská činnost
o sportovní činnost – fotbal







o myslivecká činnost
obnova kulturních památek
o kapličky
o památník konce války
o památník zrušení roboty
o drobné sakrální stavby
podpora využití obnovitelných zdrojů
podpora rozvoje společenského života v obci, podpora
setkávání obyvatel, společenských a kulturních akcí na
území obce
podpora výměny zkušeností na úrovni samosprávy,
neziskových organizací a spolků a to jak na národní, tak
mezinárodní úrovni

DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Cílem je zajistit bezpečné a kvalitní dopravní napojení obce
na okolní města a obce a vybudovat kvalitní místní
komunikace. Vytvořit podmínky pro využití obnovitelných
zdrojů.
Navrhovaná opatření a aktivity:











podpora dopravní obslužnosti
opravy a rekonstrukce místních komunikací
rekonstrukce a budování chodníků
údržba cyklotras a jejich rozšíření
budování cyklostezek
oprava mostů na místních komunikacích – zejména lávky
přes řeku Sázavu
vytvoření podmínek pro realizaci obchvatové komunikace
modernizace stokové sítě a zajištění odvodu splaškových
vod na čistírnu v souladu s plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Kraje Vysočina
údržba a modernizace sítě veřejného osvětlení a rozhlasu
podpora rozvoje datových sítí

ÚZEMNÍ ROZVOJ
Cílem je především udržitelný rozvoj obce
Navrhovaná opatření a aktivity:
 podpora výstavby rodinných domů
 vytváření lokalit pro bytovou výstavbu
 realizace veřejné dopravní a technické infrastruktury pro
územní rozvoj
 obnova a údržba kulturních a historických památek
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Cílem je vytvářet a udržovat podmínky zajišťující život
v kvalitním životním prostředí.
Navrhovaná opatření a aktivity:
 údržba veřejných prostranství
 stabilizace veřejných prostranství a doplnění veřejné
zeleně v obci
 vytváření odpočinkových míst
 péče a ochrana v obecních lesích
 zamezení vzniku černých nepovolených skládek a jejich
případné odstraňování
 zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží
 odbahnění a revitalizace rybníků včetně rekonstrukce
bezpečnostních prvků
 realizace opatření vedoucích k zadržování vody v krajině
5. Závěr
Obec Nová Ves u Světlé bude postupně naplňovat navrhovaná
opatření strategického plánu rozvoje obce. Pravidelně bude

kontrolovat a aktualizovat tento plán a jeho navrhovaná
opatření.
Zdrojem financování budou vlastní prostředky obce, národní
dotace a granty a prostředky Evropského společenství.
Tento Strategický rozvojový dokument obce Nová Ves u Světlé
byl schválen Zastupitelstvem dne 13.12. 2018.

Václav Kopic
Starosta obce

Ing. Josef Beneš
místostarosta obce

